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Førsle UinlBrsammenkomst 
for 

Medlemmer med Damer. 

Onsdag d. 12. Oktober Kl. 812 pr.
i

Knud Paghs Selskabslokaler,
Nørrevoldgade 23, o. G.
Forfatteren Hr. Niels Jeppesen 

vil oplæse Brudstykker uf sine egne 
Arbejder.

Koncert af en Kartet og en Trio 
(under Ledelse af Hr. Victor Petersen.) 

Solosang 
(af Hr. Pastor A. Bluhme).

Af Hensyn til det store Program vil 
Aftenunderholdningen begynde absolut 
prsecis Kl. ö’/a.

Fællesspisning å Kr. 1,35.
Dans til Kl. 1.

Medlemsmøde
Onsdag- den 26. Oktober Kl. S1/» 

(samme Sted).
1ste Diskussionsaften.
Indleder: Hr. Pastor A. Bluhme.

Nogle særlig indbudte ventes at ville 
komme til Stede og deltage i Diskussionen. 
Efter Diskussionen vil Spillene være fremlagte

Jubilæumsgaven til Skolen.—o—
Nu da Indsamlingen er sluttet, og 

Resultatet foreligger, finder jeg Anled
ning til at give en kort Oversigt over 
Sagens Forløb. Kr. 0. De tegnede og indgaaode Beløb plusRenter androg ....................................... 1959 64Herfra, maa dog fratrækkes Udgifterne (Tryksager, Inkassation,Porto etc.) ................................................ 141 88Tilbage blev saalcdcs et Beløb af ... 1817 76 
som kunde anvendes i det tilsigtede Øje
med.

Saasnart man havde Rede herpaa, 
blev samtlige Underskrivere paa det i 
sin Tid udsendte Opraab sammenkaldt 
til et Møde for at træffe nærmere Be
stemmelse om Beløbets Anvendelse. 
Resultatet af dette Møde blev efter no
gen Diskussion, at der nedsattes et 
Udvalg paa 3 Mand, der sammen med 3 
Medlemmer af Skolekomitéen fik over
draget at træffe endelig Afgørelse med 
Hensyn til Gaven, dog vedtoges det, at 
der for mindst 1000 Kroner anskaffe
des Værdipapirer.

Dette 6 Mands Udvalg, af hvilket jeg 
selv har haft den Ære at være Medlem, 
besluttede da at anvende Beløbet paa 
følgende Maade:

Kr. 0.Til Opkøb af Obligationer til et' Beløb af Kr. I860, PV pCt. Københavns Hypothekforening 2. Serie) 1563 06 Til Indkøb af nedennævnte 8 Billeder ................................................................. 244 56Restbeløbet kontant indbetalt tilSkolefondet ................................................ 10 14
1817^76
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I. Vilh. Marstrand: Christian IV. 
paa „Trefoldigheden“ i Slaget ved 
Femern (Kobberstik).

II. Carl Bloch: Hans Tausen forsva
rer Biskop Rønnow (Kobberstik).

HI. Carl Bloch: Christian II. i Søn
derborg Fængsel (Litografi).

IV. Vilh. Marstrand: Scene af Barsel
stuen (Litografi).

V. Chr. Mølsted: Slaget paa Rheden 
Skærtorsdag den 2. April 1801 
(Fotogravüre).

VI. a) F. C. Lund: Stormen paa Kø
benhavn Natten mellem den 10. 
og 11. Februar 1659 (Fotogra
vüre) .

b) Heinrich Hansen: Svenskerne । 
paa Kronborg (Fotogravüre).

c) Heinrich Hansen: Otto Krag 
og Hans Nansen (Fotogra
vüre) .

Alle Billederne indrammede i enkle 
men smagfulde Nøddetræsrammer, 
hver prydede med en Sølvplade med i 
Paaskriften: j

Fra forhenv. Elever i Anledning af j
Skolens 75-aarige Jubilæum den

28. Januar 1909.
Gaven blev sammen med en kaligra- 

feret Skrivelse overrakt Selskabets Be
styrelse den 16de ds. ved en lille Høj
tidelighed paa Skolen, ved hvilken 
blandt andet alle Skolens nuværende 
Elever var til Stede.

Bestyrelsens Formand udtalte sin 
varmeste Tak for den smukke Gave, en 
Tak, som jeg herved lader gaa videre 
til hver enkelt Bidragyder, og hvortil 
jeg i al Beskedenhed beder om at 
maatte føje min egen for den Tillid, der 
fra alle Sider er blevet mig til Del un
der Indsamlingens Gang.

Jeg har endvidere modtaget følgende 
Skrivelse:

Hr. Inspektør Valdemar Nielsen!
Bestyrelsen for Det forenede Velgø

renheds-Selskab tillader sig herved at 
bringe Dem som Repræsentant for den 
Kreds af forhenværende Elever i Sel
skabets Skole, der paa saa smuk en 
Maade har villet mindes Skolens 75- 
aarige Stiftelsesdag. sin varmeste Tak 
for de store og smukke Gaver, hvor
med De har betænkt Skolen, Gaver, 
som ikke alene ville bidrage til at for

bedre Skolens økonomiske Stilling, 
men ogsaa ville tjene til at smykke 
dens Lokaler og glæde dens Elever, 
baade de nuværende og de fremtidige. 
Bestyrelsen paaskønner i højeste Grad, 
at der blandt de Elever, der i Aarenes 
Løb have besøgt Selskabets Skole, fin
des saa megen Kærlighed til Skolen, at 
en Indsamling iblandt dem har kunnet 
give et saa smukt Resultat, og vi nære 
det Haab, at de gamle Elever ogsaa 
fremtidig ville føle sig med stærke 
Baand knyttede til den Skole, hvorfra 
de ere gaaede ud i Livet.

Vi bede Dem, saavidt gørligt, at 
bringe vor Tak videre til Bidragyderne.København, i Bestyrelsen for Del forenede Velgørenlieds-Sefskab, September 1910.

Dahl. Frederik Dahl. D. C. Prior.
Chr. Heering. Hans Hæder.

Eiler H. Hagerup. A. Knudsen.
Specificeret Regnskab over Indsam

lingen, revideret af Elevforeningens 
Revisorer, ligger hver Søgnedag i Okto
ber Maaned til behagelig Eftersyn hos 
en af Skolens forhenværende Elever, 
Hr. Guldsmed Axel Johansen (C. G. 
Paulsens Eftf.), Vesterbrogade 50.Kbhvn., d. 30. Septbr. 1910.

Valdemar Nielsen.
En Genpart af ovenstaaende vil blive 

tilstillet samtlige Bidragydere.
V. N.

Til Fest i Palmehaven.Tidligere har der snart været spurgl efter de gamle, snart efter de unge Medlemmer, nu lader det desværre til, at der skal spørges efter begge Kategorier.Dette bliver uvilkaarligt den første Tanke, man faar, naar man skal referere vor sidste Sammenkomst. Var den end for de faa Deltageres Vedkommende overordentlig vellykket, saa. var den med Hensyn fil Foreningen som saadan sørgelig mislykket. En enkelt af de gamle, en tre til 4 unge og saa den sædvanlige lille trofaste Kreds, all i alt, en 20 Deltagere i en Fest, der burde have talt mindst fire Gange saa mange. Naar man sorn jeg uden — heldigvis, for den Lod maa. være sørgelig — uden altsaa at høre til Bestyrelsen, dog til fulde kender det brydsomme Arbejde, der maa udføres for at alt kan gaa saa godt og glat som muligt, kan man kun ærgre sig over at, se disse Anstrengelser bogslavelig talt spildt ved den ringe



5. Aarg. Nr. 'i I). F. F S. S. F. F. Medlemsblad.Dellagelse, der udvises fra Medlemmernes Side. Foreningens Forman 1 er jo dog hovedsagelig at samle de gamle Kammerater til fornøjeligt Samvær, men desværre synes Lysten hertil ikke at være særlig udbredt. Ligefrem al være lil Nar er dog haardt, og hvad Iror man i Grunden Vært og Tjenere lænker, naar de anmodes om at forberede all lil et større Besøg, og saa. ser, al der møder en Snes Mennesker ialt. For os, der møder Gang efter Gang er det nærmest ufatteligt, at Deltagelsen er saa ringe, vi ved jo dog, at Sammenkomsterne altid er forløbet fornøjeligt og godt.Hvad selve Festen angaar, fik den selvfølgelig nærmest Karakteren af en overordentlig fornøjelig Slutning paa en privat Skovtur. Efter nogen Venlen, da vi selvfølgelig ikke kunde tro andel, end at en større Del af Medlemmerne vilde komme med el senere Tog, log Foreningens flinke Orkester fal. og spillede med Smag og Dygtighed et udvalgt Repertoire. Apropos, det er sandelig heller ikke morsomt for Orkestermedlemmerne at spille for en saa godt som tom Sal, det skal da ikke virke opmuntrende. Derefter satte vi os til det festligt blomslerprydede Aftensbord, hvor Passiaren nu, da Skuffelsen havde sat sig, snart kom livligt i Gang og Jublen steg, da Kaffen blev drukket under et livligt Blomsterbombardo- ment, ligesom en til Lejligheden skreven Sang paa de bekendte yndede Melodier „Jeanette“ og „Jens Vejmand“ blev sungen. Ja til Slut fik vi endda en Svingom paa en god Times Tid, hvorunder de faa tilstedeværende Damer med Field stræbte efter at tilfredsstille Herrernes Danselysl, hvorfor herved bringes vor bedste Tak. Alt i alt en vellykket Aften for de faa, der var tilstede, de der blev væk gik Glip af en stor Fornøjelse, lad det nu ærgre dem.Derfor skal dette Referat slutte med Haa- bet om, at saadan Ærgrelse nndguas i Fremtiden. Mød nu næste Gang talrigt og glem saa. ikke at tage Damer med. Sikkert har alle enten Søstre eller Kusiner, der næppe vil komme med Indvendinger, men med Glæde-vil modtage Indbydelse til vore Sammenkomster. hvor vi trygt kan love dem en morsom og underholdende Aften.At denne Artikkel vil bedre lidt paa Besøget er mit Haab. og vil jeg dermed slutte med Ønsket om at det vil være en talrig Kreds, der samles i vore Lokaler i Oktober, naar Vintersæsonen begynder. Da maa ingen svigte. Tage L a. r s e n.
Gener jer ikke.I forrige Nummer af vort kære Medlemsblad udtaltes Ønsket om, at de Unge ikke vilde indskrænke sig til den passive Interesse for Bladet. Den fortræffelige Forfatter til Artiklen paaviste med øjensynlig Glæde den vaagnende Interesse og udtalte ønsket 

om, at den ogsaa vilde give sig aktive Udslag. —Maa. del være mig tilladl at forny, al forstærke Ønsket — og at opfylde det. Jeg tror, at der hos de Unge hersker en vis Ængstelse for at give et Besyv med i La.vet. Man ræsonnerer: „Hvis mine Idéer til Bedste for Foreningen er uden Interesse, hvis mine Raad, mine Ønsker, mine ærbødige Henstillinger o. s. v. læses — og forsvinder af Læserens Bevidsthed. Ja, hvis jeg i værste Fald fik mil Produkt i Hovedet igen, — saa vilde det da være ret ubehageligt, for at betjene sig af milde Udtryk.“ — Men der er ingen Grund til at genere sig, lad Beskedenheden fare, hold Jer ikke tilbage; thi Redaktøren er en venlig Mand af en overbærende Natur, Medlemmernes Interesse for de Unges Mening er sikkert stor, og Papiret er laalmodigt. — Hvis disse Linier ikke bliver on ensom Røst,.men Forløber for et mangestemmigt Kor fra de Unges Lejr, saa har jeg dermed nauet, hvad jeg ønskede.„c e n“.Til ovenstaaende indsendte Indlæg kun den lille Bemærkning at de Unges Idéer, Raad, Ønsker o. s. v. aldrig er uden Interesse — og forsvinder i al Fald ikke af Bestyrelsens Bevidsthed; tværtimod vil Røsterne fra de Unges Lejr altid blive hørt med særlig stor Interesse; det er jo derfra Fornyelsen og de friske Kræfter skal komme, del er de Unge, der skal bære Foreningens Fremtid. Jeg vil derfor forene mig med den. ærede Indsender i Udraabet: Genér Jer ikke' Hold Jer ikke tilbage, men kom frem med alt. hvad I har paa Hjerte! Red.
FORS KELLIGT.

En Berigtigelse.I Anledning af vor Notits i sidste Medlemsblad om Poul Hersom, har vi fra. ham modtagel Oplysning om, at han absolut ikke har starlet sin egen Forretning; derimod har han overlaget Ledelsen af et Filialkontor, der er blevet oprettet i Alexandria af Firmaet Ernst. Brandt, Cairo, og samtidig faaet Procura i nævnte Firma. Poul Hersom befinder sig godt, og sender Hilsen til Foreningens Medlemmer.
Idrætsklubbenbegynder Vintersæsonen Tirsdag den 4. Oktober og fortsætter Gymnastikøvelserne hver Tirsdag og Fredag Kl. 9. Hvis et tilstrækkeligt Antal Deltagere melder sig opret I es I il lige et Fægtekursus hver Søndag Formiddag.

Flytning.Som det ses af Meddelelsen paa Forsiden er Foreningen flyttet med vor gamle Vært, Hr. Kammerraad Pagh, til hans nye Lokaler, Nørrevoldgade 23, et Sted, der jo for Foreningens ældre Medlemmer rummer talrige glade Minder.
Glem ikke at melde Flytning til Bestyrel

sen.



28 D. F. V. S. S. E. F. Medlemsblad. 5. Aarg. Nr. 7
C. G. Paulsens Jflflg.,

JljceJ Johansen,

Ju velér & Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET: 

Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.Telefon 5373.

Kronprinsesses. 36
anbefales.

Særlig fremhæves:
A.<!. MeukowCognac *** Kr.l,50pr.Fl.
Otard Dupuy Cognac * „ 1,35 ;l ;;
Fin gi. brun Kom „ 1,00 „

De forenede Bryggeriers
Export Dobbelt 01.

Rodt Segl

Skattefrit

Gammel og Ung 
drikker 

Dalsgaards Kaffe.
Telefoner:

Central {
Daniel Dalsgaard,

Højbroplads 4.

Annoncepriser:
Pr. Felt: 1 Kr. For 12 Indrykninger 

(1 Aar): 10 Kroner.

Bladets Redaktion og Ekspedition: 
Klareboderne Nr. 14, 3. Sal, 

cand, pharm. A. Schæffer.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 4. Oktober.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


